
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 0غ50%54575614احمد نبيل جواد كاظم221751007008 1  0.00

80 راسب 0غ50%50525011علي وليد خضير عباس221751007038 2  0.00

71 راسب 50300غ575068احمد يونس مصعب شلل221851007003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغامجد شيال ناشور سالم221851007004 4  0.00

غ راسب 0أربعغغ536460جعفر داود سلمان عبد221851007008 5  0.00

72 راسب 0غغغغغ50حامد بدر جعفر مهلهل221851007009 6  0.00

91 راسب 0غغست685054حسن علي مهيدي مناوي221851007012 7  0.00

86 راسب 0ست5253503150حسن ويطان حسن عباس221851007013 8  0.00

94 ناجح 906992788985597حسين علي فهد فجر221851007017 9  85.29

72 راسب 4135332730370سجاد اياد كاظم هادي221851007021 10  0.00

87 راسب 5050622950330سجاد صالح غالي رهيف221851007022 11  0.00

58 راسب 0غغغغغغسجاد عزيز شلل سعدون221851007025 12  0.00

87 ناجح 586278656391504سجاد كريم كاظم مهدي221851007026 13  72.00

81 راسب 0غ50غ506051صادق قاسم عطية يوسف221851007028 14  0.00

85 راسب 53500غ695861عباس فاضل جميل زويد221851007029 15  0.00

89 راسب 7454833455740عبد الكريم حسين علي عناد221851007031 16  0.00

93 ناجح 8192100749098628علء ثامر كامل محسن221851007033 17  89.71

78 راسب 500%11%64865718علي أياد كاظم عودة221851007034 18  0.00

84 راسب 0غغغ516050علي كامل علي صكر221851007037 19  0.00

97 راسب 74840غ89غغفلح حسن جاسم محمد221851007039 20  0.00

68 راسب 0غغغ50غ50كرار علي رزاق شلل221851007042 21  0.00

89 راسب 5653573430500مؤمل جاسم محمد دويح221851007045 22  0.00

85 راسب 370%18تسع556867محمد باقر أياد كاظم عودة221851007047 23  0.00

76 راسب 5035505025420محمد جواد كاظم دفار221851007049 24  0.00

77 راسب 0غغغغغ50محمد علي محمد ثامر221851007053 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 3736645750650مرتضى عبد الحسين جبار جليد221851007054 26  0.00

93 ناجح 685966506474474مصطفى جابر نفاوة صيوان221851007057 27  67.71

90 راسب 5039505060500مصطفى عبد الكاظم مدلول عليوي221851007058 28  0.00

94 راسب 5350593535260مقتدى عبد الحسين جوني جابر221851007059 29  0.00

89 راسب 0غغغغغغمنير ياس خضير حسين221851007061 30  0.00

المشاركون

30 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 4 % 13.33

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

2 

0 

6  49 7 13 0 

2 3 0 1 5 0 

 33.33 75.00 0.00 14.29 38.46 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


